Agder Energi Nett
SmartNett Sør

Kontrakt og kjøpsprinsipp P0+

Agder Energi Nett
Driftsansvar for det elektriske regional- og distribusjonsnettet i begge
Agder-fylkene (16 481 km2)

190 000 kunder
Infrastruktur




20 900 km elnett (linjer og kabler) og 7500 nettstasjoner
60 transformasjonsstasjoner
Egen nettsentral

Årlige investeringer på 350-400 mill.kr

160 ansatte

Agder Energi Nett i leverandørmarkedet
AE Nett innkjøpsfilosofi:
Effektivt samarbeid basert på tillit, forutsigbarhet, tydelige avtaler, og som gir
grunnlag for lønnsom drift for alle parter


HMS – Sikkerhet



Kvalitet



Leveringspresisjon



Samhandling og kontinuerlig
forbedring



Pris

AE Nett er en betydelig aktør i leverandørmarkedet og konkurranseutsettingsmodellen er avhengig av et godt og velfungerende
leverandørmarked på Agder.

Introduksjon til SmartNett Sør
•

Agdermodellen har siden 2006 (revidert 1.1.2011)
vært Agder Energi Nett sin modell for å
profesjonalisere og konkurranseutsette oppgaver i
nettet

•

SmartNett Sør er selskapets nye modell for
konkurranseutsetting av oppgaver i nettet

•

Innkjøpsstrategien i SmartNett Sør omfatter
følgende hovedområder:
−

Investeringer (Re- og nyinvesteringer)

−

Drift

−

Vedlikehold

−

Beredskap

SmartNett Sør er sammensatt av ulike kontrakter
P0+ er en ny kontrakt i SmartNett Sør:
SmartNett Sør
Enkeltstående avtaler

Rammeavtaler
P0

Linjerydding

P0+

Helikoptertjenester

P1 Leverandør 1

Prosjektering

P1 Leverandør 2

Påvisningstjenester

P2

Aggregater

P4B

Materiell RN stasjoner
Montasje RN stasjoner
Bygningstekniske tjenester
Øvrige avtaler

P3

P0+ som egen kjøpskanal
SmartNett Sør kontrakter

Innhold
P2

Investeringer og «pakker» av
vedlikeholdsoppgaver. Typisk
500K NOK – 5 MNOK pr. oppdrag

P1

Tjenester og materiell typisk
inntil 500K NOK pr. oppdrag.
Investeringer, D&V, beredskap

Konkurranse

Spenningsnivå

Minikonkurranse pr. oppdrag
for prekvalifiserte leverandører

Alt til og med 123 kv

Faste priser (varer og tjenester)

Alt til og med 123 kv

P0+

Nytilknytninger, mindre kabel og
linjearbeid typisk fra nettstasjon
til kunde på lavere spenningsnivå

Minikonkurranse på oppdrag på
størrelse ca. 30-100K NOK. På
mindre oppdrag direkte avrop og
faste priser.

≤ 400V

P4B

Ekstra beredskapstjenester.
Back-up og utvidet kapasitet

Faste priser tjenester (utrykning
+ timer)
Påslag (%) materiell

Nivå 1: ≤ 400V
Nivå 2: Alt til og med 132 kV

(beredskap)

Hensikten med P0+ som kjøpskanal
I større grad åpne opp for installatørmarkedet på
Agder i konkurransemodellen

Tilføre mer kapasitet og kompetanse i
konkurransemodellen – «øke konkurransen»

Bygge opp og utvikle nye leverandører

Overordnede krav til P0+ leverandører

Hvem kan delta i
kjøpskanalen?
 Installatører gr. L
 P1, P2 leverandører
(entreprenører)

Kompetanse

 Registret i
Elvirksomhetsregisteret
innenfor aktuelle
arbeidsoppgaver og
spenningsnivå

Dokumentasjon

 AE Nett: utfører sluttdokumentasjon i
Netbas, basert på
leveranse fra
leverandør iht. krav

 Erfaring med LV luft- og  Leverandørene:
kabelanlegg
Sluttdokumentasjon,
tekniske målinger,
innmåling av anlegg
basert på AEN krav i
leveransen

Prosjektering

 Utføres av AE Nett

Gjennomføring av P0+ anskaffelsen
•

Oppstart prekvalifisering i 4. kvartal 2016

•

Prekvalifisering vil foregå i Sellihca

•

Prekvalifisering vil inneholde krav til:
o

Kvalitet og internkontroll system

o

Økonomisk kapasitet

o

Gjennomføringsevne:

o



Kompetanse



Erfaring

HMS fokus

•

Kontraktsinngåelse 1.kv/2.kva 2017

•

Kontaktperson AEN vedr. anskaffelsen er Leif Johnny Ludvigsen på tlf. 46929447 eller e-post
leilud@ae.no.

